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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Verdeling middelen steunpakket mentaal welzijn 
en leefstijl 

Actielijnen 1, 2 & 3 

  Doel Middelen Via 

Jeugd 

 

Actielijn 1 

(totaal 40) 

 

    

Landelijk Jeugd Totaal landelijk 6,5 mln.  

 Jeugd Luisterlijnen   

 Jeugd Activiteiten    

 Jeugd Mentale ondersteuning (kwetsbare) jeugd en 

jongvolwassenen 

  

Gemeenten Jeugd Activiteiten en ontmoetingen  8 mln.  Algemene uitkering (cluster Samenkracht en 

burgerparticipatie (m.u.v. de maatstaven voor 

ouderen)) 

 Jeugd Jongerenwerk 14 mln. Algemene uitkering (cluster jeugd/ cluster 

Samenkracht en burgerparticipatie (m.u.v. de 

maatstaven voor ouderen))) 

 Jeugd Mentale ondersteuning jeugd 11,5 mln. Algemene uitkering (cluster jeugd/ cluster 

Samenkracht en burgerparticipatie (m.u.v. de 

maatstaven voor ouderen))) 

Kwetsbare 

groepen 

 

Actielijn 2 

(totaal: 100) 

 

    

Landelijk DMO Totaal landelijk 6,5 mln.  

 DMO Versterking vrijwilligersorganisaties   

 DMO Digitalisering ouderen via seniorenorganisaties   

 DMO Campagne één tegen eenzaamheid   

 DMO Landelijke actie nationale coalitie tegen eenzaamheid   
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 DMO Luisterlijn 

 

  

Gemeenten DMO Kwetsbare groepen / Bestrijden eenzaamheid 

ouderen. 

 

(Welzijnswerk: activiteiten gericht op extra contact 

met ouderen, huisbezoeken, hulp aan ouderen / 

zingevingsactiviteiten / ontmoetingsactiviteiten) 

36,5 mln. Algemene uitkering (cluster maatschappelijke 

ondersteuning (maatstaven ouderen)) 

 DMO Extra begeleiding en ondersteuning van mensen die 

psychisch kwetsbaar zijn en mensen met 

(verstandelijke) beperking thuis 

 

-Organiseren van alternatieve dagbesteding  

-Passend vervoer en extra locaties voor alternatieve 

en verspreide vormen van dagbesteding die voldoen 

aan de RIVM-richtlijnen, die nog niet zijn gefinancierd 

via de meerkostenregeling voor Wmo en Jeugd. 

-Extra ambulante begeleiding om mentale en sociale 

problemen op te sporen (extra huisbezoeken door 

wijkteams, vliegende brigade met 

ervaringsdeskundigen, inzet van de wijk-GGD’er, extra 

begeleiding en ondersteuning aan mensen waarvoor 

een verkennend onderzoek op grond van de Wvggz is 

gestart of een eigen plan van aanpak wordt gemaakt). 

- Aandacht onder professionals voor psychische 

kwetsbaarheid van burgers en handelingsperspectief, 

d.m.v. bijv. de Mental Health First Aid training. 

-Extra (begrijpelijke) informatievoorziening over wat 

kan en mag 

37 mln. 

 

 

 

Algemene uitkering (cluster wet  

maatschappelijke ondersteuning (subcluster 

Wmo 2015)) 

 

 

 DMO Extra begeleiding dak- en thuisloze mensen 10 mln 

Decentralisatie uitkering Maatschappelijke 

opvang 

 

Landelijk OCW Ondersteuning programma's waarin het sociale en 

culturele domein intensief samenwerken en op deze 

manier de unieke kracht van kunst en cultuur in te 

zetten voor het oplossen van vraagstukken van 

kwetsbare groepen 

10 mln.  Via OCW 

     

Leefstijl 

 

Actielijn 3 

(totaal 59,5) 

 

    

Landelijk Sport Impuls op Bewegen 4,5 mln.  
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 VGP Ondersteuning CGL bij aanbod Leefstijl interventies 

aan gemeenten 

1,5 mln.  

 VGP Intensivering communicatie op gezondere Leefstijl 2 mln.  

 VGP Intensiveren inzet JOGG en Gezonde School 3,5 mln.  

 EZK Loketten en ontwikkelen concrete tools ondernemers 5 mln.  

 SZW/ 

VWS:PG 

Mentale gezondheid risicogroepen (thuis)werkenden 5 mln. 

 

5 mln. 

SZW (o.a. de maatschappelijke samenwerking 

burn-out) 

VWS (Vitaal Bedrijf, MJP depressiepreventie) 

     

     

Gemeenten 

 
VGP Inzet van leefstijlinterventies door gemeenten 23 mln. SPUK sportakkoord  

 Sport Impuls op Bewegen 10 mln.  SPUK sportakkoord 

     

     

Overig     

Landelijk ZJCN Steunpakket Caribisch Nederland  0,5 mln. ZJCN 

     

 
 


